Sid: 1 / 2

Kursanalys (kursutvärdering)
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Helene Bergström, leg. audionom, universitetsadjunkt, Karolinska institutet
Carina Eliesson, kurator
Gerhard Andersson, professor i psykologi, Linköpings universitet
Kerstin Jevall, leg. audionom, pedagog
Karin Villaume, beteendevetare Phd

Antal registrerade studenter Antal godkända vid sista kursdatum Svarsfrekvens kursvärderingsenkät
vid treveckorskontrollen
4/19
5/19
19
Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)
Veckovis kontakt vid undervisningstillfällen. Möjlighet till möten på Zoom. Kursforum.
Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna
På kurswebb men också samtal vid kursforum.

Observera att…

Analysen ska (tillsammans med sammanfattande kvantitativ sammanställning av
studenternas kursvärdering) delges utbildningsnämnd vid kursgivande institution samt för
programkurser även programansvarig nämnd.
Analysen har delgivits utbildningsnämnd följande datum:
Analysen har delgivits programansvarig nämnd följande datum:
1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
baserat på tidigare studenters synpunkter
Studenterna har överlag varit nöjda och inte påtalat några önskemål om förändring.

Postadress
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm
Org. nummer 202100 2973

Besöksadress
Nobels väg 6
Solna

Telefon
08-524 800 00, vx
08-524 839 77, dir

E-Post
lena.atterwall@ki.se
Webb
ki.se

Sid:
2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen

(Baserad på studenternas kvantitativa svar på kursvärderingen och centrala
synpunkter ur fritextsvar. Kvantitativ sammanställning och ev. grafer bifogas.)
En ganska låg svarsfrekvens. Dock var deltagarna väldigt engagerade under kursforum och gav
mycket positiv återkoppling om kursen som de verkade överlag mycket nöjda med.

3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor: Studenterna tyckte om strukturen i kursen och examinationsformerna.
Studenterna uppskattade också seminariegrupperna med samtalsverktyg och övningar.
Kursens svagheter: De upplevde att övningen med mindfulness hade räckt med ett tillfälle då
de tyckte att det andra tillfället var väldigt likt det första.
3. Övriga synpunkter

Klicka här för att ange text.
4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

(Om förändringar föreslås, ange vem som är ansvarig för att genomföra dessa och
en tidsplan. )
Ska diskutera Mindfulnessövning med externa lärare och se om det går att göra större skillnad
mellan de två tillfällena eller om ett tillfälle räcker.
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